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Eksklusionsbeslutning – LIG Nex1 Co. 

Selskabet  

Det Sydkoreanske selskab LIG Nex1 Co., Ltd. udvikler og producerer forskellige 

våbensystemer, og er et af de førende forsvarsselskaber i Sydkorea. Virksomhe-

den tilbyder præcisionsstyrede ammunitioner, missiler og bomber1.  

 

Overtrædelsen  

Den globale screening af investeringsuniverset indikerer, at Selskabet er involveret 

i produktion af Haesong II missillet (også kendt som Sea Dragon), der defineres 

som et klyngevåben.  

 

Pensionskassen ønsker ikke, at dens investeringer bidrager til aktiviteter forbundet 

med klyngeammunition 2.  

 

Undersøgelsen  

For at undersøge, om der i praksis er tale om en overtrædelse af pensionskassens 

politik, blev Selskabets hjemmeside gennemgået med henblik på at finde bevis for, 

hvorvidt Selskabet er involveret i de ovennævnte aktiviteter.  

 

Selskabet bekræfter produktionen af ovennævnte våben på dets hjemmeside3.  

 

Beslutningen  

 

På baggrund af screeningen blev Selskabet optaget på fokuslisten4. 

 

På baggrund af den overnævnte undersøgelse vurderes det, at Selskabet overtræ-

der ”Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer” ved at være involveret i 

aktiviteter forbundet med atomvåben. 

 

                                                      
1 https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=26340410  

2 Jf. MP’s Politik for Ansvarlige investeringer, s. 7 - https://mppension.dk/globalassets/pdfer/ansvarlige-

investeringer/publikationer/politik_for_ansvarlige_investeringer_2018.pdf  

3 https://www.lignex1.com/eng/product/product01_02.jsp  

4 Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 9.  

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=26340410
https://mppension.dk/globalassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/publikationer/politik_for_ansvarlige_investeringer_2018.pdf
https://mppension.dk/globalassets/pdfer/ansvarlige-investeringer/publikationer/politik_for_ansvarlige_investeringer_2018.pdf
https://www.lignex1.com/eng/product/product01_02.jsp


 

 

Side 2 | 2 Selskabet optages på eksklusionslisten, idet en dialog med Selskabet ikke forven-

tes at resultere i forbedringer, der er nødvendige for, at Selskabet overholder pen-

sionskassens politik, indenfor en acceptabel tidshorisont og ressourceallokering.5  

 

Optagelse af Selskabet på eksklusionslisten har den konsekvens, at Selskabet 

ikke må indgå i pensionskassens investeringsunivers6.  

 

Pensionskassen har ikke haft investeringer i LIG Nex1 Co., men eksklusionen ved-

tages, så der ikke i fremtiden foretages investeringer i Selskabet, så længe dette 

optræder på pensionskassens eksklusionsliste. 

                                                      
5 Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 

6Jfr. Pensionskassens Politik for Ansvarlige investeringer, side 10. 


